
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВД 35; 

2. Назва: Нормативна база будівництва; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9 (10); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: к.т.н., доцент Корнійчук О.І.; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати сучасне законодавство 

України, а також структуру і роботу органів управління та контролю в галузі будівництва.  
10. Форми організації занять: лекційні та практичні  заняття; самостійна робота; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Технологія будівельного 

виробництва, Організація будівництва, Зведення і монтаж будівель і споруд, Економіка будівництва; 

12. Зміст курсу: Структура та зміст нормативних документів в сфері будівництва. Законодавче 

регулювання планування територій, вибір земельної ділянки під будівництво. Склад, порядок 

розробки, експертизи та затвердження проектної документації на будівництво. Процес будівництва 

та здача завершеного об’єкта в експлуатацію. Експлуатація будівель та споруд. Архітектурно-

будівельний, технічний контроль та відповідальність за порушення в сфері будівництва. Інвестиційна 

діяльність в будівництві, договір генерального підряду. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Економіко-правові основи капітального будівництва: навчальний посібник / Ю.М. Сафонов,  

В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. – Київ: «Центр учбової літератури», 2014. – 244 с. 

2. Омельяненко М.В. Законодавство та архітектурно-проектна справа: навчальний посібник. – 

Київ: НАУ, 2016. – 256 с. 

3. Смітюх А.В.  Правові основи інвестиційної діяльності: навчальний посібник. – Київ: Істина, 

2013. – 420 с. 

4. Товбич В. В. Законодавче забезпечення архітектурно-проектної справи: навчальний посібник. 

– Київ: КНУБА, 2010. –  262 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: загальна кількість годин – 90; 

в т.ч. лекції – 20 год.; практичні – 10 год.; Методи: лекції з використанням мультимедійної 

презентації та роздаткового матеріалу, на практичних заняттях використовуються державні 

стандарти, будівельні норми, довідкова література. 

15. Форми та критерії оцінювання: оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. Поточний контроль (100 балів): тестування, 

опитування на практичних заняттях. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 

Завідувач кафедри промислового,  

цивільного будівництва та  

інженерних споруд                                                                         

д.т.н., проф.                                                                                                                            Бабич Є.М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 

1. Code: SD 35; 

2. Title: Normative base of construction; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: ІІ (master); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 9 (10); 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Korniichuk Oleksandr, 

Candidate of Technical Science, associate professor; 

9. Results of studies: after studying of the discipline the student has to know Ukrainian current legislation, 

and at once structure and activity of management and control authorities in the domain of construction. 

10. Forms of organizing classes: lecture and practical training; independent work; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Technology of construction production, 

Construction management, Erection and installation of buildings and structures, Construction economics; 

12. Course contents: Structure and contents of normative documents in the domain of construction. 

Legislative regulation of territory planification, selection of the land for construction. Composition, 

procedure of development, examination and approval of design documentation for construction. The process 

of construction and put into commission the complete object. Operation of buildings and structures. 

Architectural, construction and technical control and responsibility for violations in the domain of 

construction. Investment activity in construction, general contractor's agreement. 

13. The recommended educational editions:  
1. The economic and legal foundations of capital construction: a manual book / Yu. M. Safonov, 

V.R. Kravets, V.G. O.luha - Kiev: "Center for Educational Literature", 2014 - 244 pp. 

2. Omelyanenko M.V Legislation and architectural design: a manual book. - Kiev: NAU, 2016. -  

256 pp. 

3. Smityuk A.V. Legal bases of investment activity: a manual book. - Kiev: Truth, 2013. - 420 pp. 

4. Tovbich VV Legislative support of architectural and design business: a manual book. - KNUCA, 

2010. - 262 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: total quantity of hours - 90; including 

lectures - 20 h; practical - 10 h. Methods of teaching: lectures using multimedia presentations and dispensing 

material on practical training use state standards, building codes, reference literature. 

15. Forms and assessment criteria: the assessment is carried out on a 100-point scale. Final control: test at 

the end of semester. Current control (100 points): testing, interrogation on practical training.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
 

Head of industrial, civil construction 

and engineering structures department, 

doctor of technical sciences, professor                                                                           Babych E. M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


